Revista Brasileira de Ensino de F
sica, vol. 24, no. 2, Junho, 2002

77

Possibilidades e Limita
c~
oes das Simula
c~
oes
Computacionais no Ensino da F
sica
(Possibilities and Limitation of Computer Simulations in Physics Teaching)

Alexandre Medeiros
Departamento de F
sica e Matem
atica,
Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, PE

Cleide Farias de Medeiros
Departamento de Educa
c~
ao,
Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, PE

Recebido em 3 de abril, 2002. Aceito em 12 de abril, 2002.
Este artigo aborda a import^ancia das animac~oes e das simulac~oes no ensino da Fsica. Uma apresentac~ao das a rmaco~es de alguns de seus defensores e contrastada com as argumentac~oes de parte
relevante dos seus crticos. O proposito do artigo n~ao e defender o abandono da Informatica na
Educaca~o, mas sim encorajar uma vis~ao mais crtica e equilibrada dela. Desta forma, s~ao discutidos
os fundamentos educacionais e epistemologicos que existem subjacentes as linhas de argumentac~ao
apresentadas. A import^ancia dos pressupostos e dos limites de validade das teorias e posta em
destaque como uma forma de p^or em relevo aquilo que fundamenta as simulac~oes computacionais
utilizadas no ensino da Fsica. O texto conclui apontando a import^ancia de n~ao se concentrar o
ensino da Fsica exclusivamente na veiculac~ao de informac~oes, mas de ter-se em mente a construc~ao
do conhecimento em um contexto mais amplo que englobe os conteudos e os seus processos de
construca~o.
This article approaches the importance of computer animation and simulations in the teaching
of physics. A contrast is made between assertions of its defenders and relevant part of its critic
disapproval. The aim of this paper is not to claim the abandonment of informatics in education,
but instead to encourage a more critical and well-balanced point of view. Thus, educational and
epistemological foundations underlying the argumentation of both sides are discussed. The importance of theoretical assumptions and limits of validity is exhibited as a means to enhancing the
foundations of computer simulations utilised in physics teaching. The text concludes pointing out
the importance of teaching physics by avoiding to exclusively concentrate on the transmission of
information and, instead, bearing in mind the construction of knowledge in a wide context which
incorporates as contents as their processes of development.

I

A Inform
atica no Ensino da
F
sica

Nas ultimas duas decadas, as utilizac~oes da Informatica
na Educac~ao t^em experimentado um enorme avanco no
seu potencial e na sua diversidade de usos. Em pases
desenvolvidos, ja em 1996, Baser observava que aproximadamente 90% dos laboratorios de pesquisa em Fsica
eram assistidos por computadores, e que os laboratorios
de ensino caminhavam na mesma direc~ao. Parece sensato, portanto, que sejam feitas re ex~oes sobre as possibilidades, as vantagens e as desvantagens de um processo t~ao acelerado.

Como toda essa corrente de inovac~oes comecou e
qual a sua relac~ao com a corrente mais ampla da Tecnologia Educacional?
Como assinala Oppenheimer (1997), a revoluc~ao da
Informatica Educacional faz parte de uma historia mais
longa da Tecnologia da Educac~ao. Desde o incio do
seculo XX, varias ondas tecnologicas inovadoras t^em
assolado a Educac~ao com promessas e perspectivas
mirabolantes. Ja em 1922, Thomas Edison, referindose ao cinema, a rmava que \as guras em movimento
est~ao destinadas a revolucionar o nosso sistema educacional. Em poucos anos, elas suplantar~ao amplamente
sen~ao inteiramente, o uso dos livros didaticos"(apud
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Oppenheimer, ibid). Embora uma tal predic~ao n~ao
tenha se con rmado, a rmativas semelhantes foram
feitas, em outras ocasi~oes, sobre as possibilidades educacionais de outros meios tecnologicos. Em 1945, por
exemplo, William Levenson a rmou que \aproxima-se
o tempo em que radios portateis ser~ao t~ao comuns nas
salas de aula quanto os quadros-negros" (id, ibid). Expectativas semelhantes foram alardeadas em relac~ao a
televis~ao, aos projetores de lmstrips, slides, lmloops
e aos retroprojetores, aos gravadores de audio, ao super { 8, ao vdeocassete e as calculadoras. Todas essas
maravilhas tecnologicas tiveram o seu ciclo de promessas e expectativas ousadas, seguidas, entretanto, por
um certo desencanto. Os insucessos educacionais ocorridos e as di culdades em atender as expectativas iniciais foram sempre creditados ao despreparo dos professores, as inadequac~oes das escolas, a falta de verbas e
coisas assim. Mesmo nos pases desenvolvidos, quando,
apos programas de treinamento e obtenc~ao de fundos,
os problemas continuaram a existir, duvidas passaram
a ser lancadas sobre as t~ao propaladas capacidades
revolucionarias de todos aqueles aparatos tecnologicos.
O aprofundamento do questionamento do uso de tais
aparatos na Educac~ao foi, entretanto, sempre estancado
pelo aparecimento de uma nova e promissora tecnologia fazendo com que o ciclo recomecasse com novas e
renovadas expectativas. Por mais que se que fascinado com os avancos e as possibilidades da Informatica
Educacional, e conveniente lembrarmos que os seus desdobramentos fazem parte do mesmo ciclo de Tecnologias da Educac~ao acima referido. Por isso, e preciso
analisarem-se, criticamente, os seus horizontes.
Na atualidade, a Informatica tem uma aplicac~ao
muito diversi cada no ensino da Fsica, sendo utilizada
em medic~oes, gra cos, avaliac~oes, apresentac~oes, modelagens, animac~oes e simulac~oes (Reuch, 1996; Kocijancic, 1996; Rogers, 1996; Marino, Violino & Carpignano, 1996; Martins, Pereira & Martins, 1996; Zoechling, 1996; dentre outros).
Alguns defensores mais entusiastas da Informatica
no ensino da Fsica t^em alegado que, apesar de existirem duvidas sobre as vantagens do uso de computadores para o desenvolvimento da personalidade, a
sua utilidade no campo educacional do desenvolvimento
do pensamento logico da Fsica seria inquestionavel
(Vrankar, 1996). Mesmo tais pesquisadores admitem,
porem, que equvocos na confecc~ao dos softwares devidos a uma certa falta de cuidado ou mesmo a uma
falta de conhecimento em Fsica podem ocorrer e conduzir as criancas a pensarem de modo incorreto e, consequentemente, a n~ao compreenderem a natureza (Id,
Ibid).
Questionamentos mais profundos da utilizac~ao da
Informatica no ensino da Fsica v~ao alem da denuncia
da exist^encia de possveis equvocos na elaborac~ao dos
 preciso assinalar-se que a simples utisoftwares. E
lizac~ao da Informatica n~ao garante que os estudantes
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tenham uma boa aprendizagem. Como Pinto & Gomez
(1996) alertam, toda experi^encia proposta aos estudantes tem, intencionalmente ou n~ao, uma abordagem
que corresponde a esquemas conceituais, epistemologicos, pedagogicos e psicologicos. Re etir, portanto, sobre as possibilidades e limitac~oes da Informatica no ensino da Fsica equivale a analisarem-se as a rmativas
dos seus defensores e dos seus crticos buscando-se a
fundamentac~ao das suas argumentac~oes. Este presente
trabalho e uma tentativa de ocupar, ainda que parcialmente, este espaco de analise.
II

Possibilidades das simula
c~
oes
computacionais no ensino da
F
sica

O ensino da Fsica nas escolas e nas universidades n~ao
tem parecido ser uma tarefa facil para muitos professores. Uma das raz~oes para essa situac~ao e que a
Fsica lida com varios conceitos, alguns dos quais caracterizados por uma alta dose de abstrac~ao, fazendo
com que a Matematica seja uma ferramenta essencial
no desenvolvimento da Fsica. Alem disso, a Fsica
lida com materiais que, muitas vezes, est~ao fora do alcance dos sentidos do ser humano tais como partculas
subat^omicas, corpos com altas velocidades e processos
dotados de grande complexidade. Uma tal situac~ao,
frequentemente, faz com que os estudantes se sintam
entediados ou cheguem mesmo a odiarem o estudo da
Fsica (Soegeng, 1998; Trampus & Velenje, 1996).
Numa tentativa de dar conta dessa situaca~o problematica, os professores t^em frequentemente utilizado
o recurso ao real concreto e as imagens como um complemento ao uso das linguagens verbal, escrita e da
Matematica. Neste sentido, os livros-texto de Fsica
t^em recorrido, crescentemente, ao uso de um grande
numero de ilustrac~oes, muitas das quais referentes a
fen^omenos din^amicos. A di culdade, porem, de representar movimentos e processos atraves de ilustrac~oes
estaticas e algo que n~ao deve ser subestimado. Para
contornar esta di culdade de representac~ao visual, os
livros t^em utilizado alguns truques como o de representar situac~oes iniciais e nais de um processo por
uma serie de gravuras em diferentes instantes de tempo
ou mesmo apelando para o uso de fotogra as estroboscopicas. Tem sido, igualmente, utilizado o recurso
de mostrar objetos em movimento com a adica~o de
varias linhas na direc~ao da velocidade ou de representar
carros desacelerados com deformac~oes exageradas dos
pneus ou ainda de desenhar objetos velozes com linhas
difusas e assim por diante. Imagens apresentadas deste
modo precisam, entretanto, ser animadas nas mentes
dos leitores. A experi^encia tem mostrado que em
muitos casos essas ilustrac~oes n~ao t^em sido de grande
ajuda. O auxlio gestual provido pelos professores para
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a interpretac~ao dessas imagens em sala de aula, assim
como as suas ilustrac~oes adicionais no quadro-negro,
n~ao t^em sido tambem de grande e ci^encia. Esses gestos
e ilustrac~oes auxiliares podem parecer claros para aqueles que conhecam bem o fen^omeno em causa; mas podem parecer incompreensveis para outros. Alem disso,
desenhos no quadro-negro tomam muito tempo e n~ao
s~ao tarefas de facil execuc~ao. Os defensores da informatica no ensino da Fsica t^em apontado o uso de
animac~oes por computadores como uma soluc~ao para
tais problemas. Alguns t^em mesmo advogado que os
livros-texto de Fsica deveriam vir acompanhados por
CDs contendo hipertextos repletos de animac~oes (Likar
& Kosuh, 1996).
Simulac~oes computacionais v~ao alem das simples
animac~oes. Elas englobam uma vasta classe de tecnologias, do vdeo a realidade virtual, que podem ser
classi cadas em certas categorias gerais baseadas fundamentalmente no grau de interatividade entre o aprendiz e o computador (Gaddis, 2000). Tal interatividade
consiste no fato de que o programa e capaz de fornecer
n~ao apenas uma animac~ao isolada de um fen^omeno em
causa; mas, uma vasta gama de animac~oes alternativas selecionadas atraves do input de par^ametros pelo
estudante. Desta forma, por exemplo, para ilustrar o
movimento de um projetil, uma simulac~ao computacional permite ao estudante a escolha de par^ametros
relevantes tais como a velocidade inicial e o ^angulo de
tiro, para os quais o programa fornece as respectivas animac~oes geradas a partir de grandes bancos de dados.
Evidentemente, qualquer simulac~ao esta baseada em
um modelo de uma situac~ao real, modelo este matematizado e processado pelo computador a m de fornecer
animac~oes de uma realidade virtual. A construc~ao, portanto, de uma simulac~ao computacional pressup~oe, necessariamente, a exist^encia de um modelo que lhe da
suporte e que lhe confere signi cado.
As simulac~oes podem ser vistas como representac~oes
ou modelagens de objetos espec cos reais ou imaginados, de sistemas ou fen^omenos. Elas podem ser bastante uteis, particularmente quando a experi^encia original for impossvel de ser reproduzida pelos estudantes.
Exemplos de tais situac~oes podem ser uma descida na
Lua, uma situac~ao de emerg^encia em uma usina nuclear
ou mesmo um evento historico ou astron^omico (Russel,
2001). Experimentos perigosos ou de realizac~oes muito
caras assim como os que envolvam fen^omenos muito
lentos ou extremamente rapidos est~ao, tambem, dentro
da classe de eventos a serem alvos prioritarios de simulac~oes computacionais no ensino da Fsica (Snir et al,
1988).
Do ponto de vista educacional, uma das de ci^encias
classicas do sistema de ensino tradicional tem sido a
di culdade de prover as necessidades individuais dos
estudantes. Este tem sido um obstaculo central para o
desenvolvimento de uma educac~ao efetiva desde os tempos em que a demanda por um ensino universal levou a
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formac~ao de currculos bem estruturados, grandes escolas e salas de aula. Dentre as buscas de soluc~ao
para esta problematica, o computador se insurge como
uma alternativa educacional desacreditada por alguns
crticos e apoiada por numerosos adeptos. N~ao e de hoje
que o uso de computadores tem sido apontado como
uma forma de retirar do professor a necessidade de ensinar aos seus estudantes os mesmos materiais, de um
mesmo modo e ao mesmo tempo (Smith, 1982).
Essa crenca na capacidade do computador poder
prover condic~oes ideais para um ensino personalizado
tem levado varios pesquisadores a desenvolverem simulac~oes de fen^omenos fsicos na esperanca de que seus
estudantes possam trabalhar sobre problemas seguindo
os seus proprios ritmos individuais. Um exemplo de simulac~ao elaborada, deliberadamente, com tal objetivo
pode ser encontrado em um programa para demonstrar a din^amica de circuitos eletricos fundamentais e
desenvolver nos estudantes a habilidade de raciocinar
de forma sist^emica e estruturada, mediante a utilizac~ao
de softwares alegadamente de grande potencial interativo (Vold, Gjessing & Hernes, 1996).
Outras simulac~oes computacionais, elaboradas para
o ensino da Fsica, podem ser encontradas nos trabalhos
de varios pesquisadores. Trampus & Velenje (1996),
por exemplo, desenvolveram um programa para simular linhas de forca para diferentes distribuic~oes de cargas. Uma vez tendo o estudante escolhido uma dentre
certas distribuic~oes disponveis, e assinalado um ponto
espec co para uma carga de prova, o computador representava gra camente as linhas de forca e a forca atuando sobre a referida carga de prova. De modo semelhante, Snoj (1996) desenvolveu simulac~oes computacionais com o objetivo de fornecer explicac~oes rapidas e
simples para o fen^omeno da difrac~ao. Escolhendo dentre tr^es tipos de aberturas sobre as quais ondas planas
incidiam, o computador fornecia imagens dos padr~oes
de difrac~ao obtidos para uma tela distante. Snoj fez
quest~ao de assinalar que os seus experimentos virtuais
mostravam uma boa concord^ancia com os resultados
de experimentos reais realizados pelos seus estudantes.
Este casamento da realizac~ao de experimentos reais com
simulac~oes computacionais tem sido seguido por muitos
pesquisadores e sido alvo de intenso debate.
Seguindo essa mesma linha de comparac~ao entre simulac~oes e experimentos reais, Kamishina (1996) desenvolveu uma simulac~ao para o ensino da Fsica, em
nvel universitario, referente ao estudo de oscilac~oes n~ao
muito faceis de serem entendidas pela complexidade
matematica de suas descric~oes. O complexo conceito de
entropia, por sua vez, foi o alvo de uma outra simulac~ao
elaborada por Sperandeo-Mineo (1996) para dar conta
do ensino de uma abordagem estatstica da segunda lei
da Termodin^amica. Nos ultimos anos, a produca~o de
simulac~oes para o ensino da Fsica, muitas das quais
disponibilizadas na Internet, tem-se tornado uma verdadeira `coqueluche'. Apesar do numero crescente de
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seguidores desta vertente da utilizac~ao da Informatica
no ensino da Fsica, os objetivos e os fundamentos das
simulac~oes continuam ainda sendo alvo de acesas discuss~oes.
Muitas t^em sido as vantagens apontadas para a utilizac~ao das simulac~oes no ensino das ci^encias pelos seus
defensores. Em recente trabalho de doutorado, Gaddis
(2000) fez um amplo levantamento das principais justicativas apontadas para tal uso. A analise de tais posicionamentos constitui-se em um importante campo de
pesquisa da educac~ao cient ca atual. Dentre tais posicionamentos, podemos assinalar os seguintes benefcios,
alem dos acima apontados, supostamente trazidos pelas
simulac~oes computacionais no ensino da ci^encia:
reduzir o `rudo' cognitivo de modo que os estudantes
possam concentrar-se nos conceitos envolvidos nos experimentos;
fornecer um feedback para aperfeicoar a compreens~ao
dos conceitos;
permitir aos estudantes coletarem uma grande quantidade de dados rapidamente;
permitir aos estudantes gerarem e testarem hipoteses;
engajar os estudantes em tarefas com alto nvel de interatividade;
envolver os estudantes em atividades que explicitem a
natureza da pesquisa cient ca;
apresentar uma vers~ao simpli cada da realidade pela
destilac~ao de conceitos abstratos em seus mais importantes elementos;
tornar conceitos abstratos mais concretos;
reduzir a ambiguidade e ajudar a identi car relacionamentos de causas e efeitos em sistemas complexos;
servir como uma preparac~ao inicial para ajudar na compreens~ao do papel de um laboratorio;
desenvolver habilidades de resoluc~ao de problemas;
promover habilidades do raciocnio crtico;
fomentar uma compreens~ao mais profunda dos
fen^omenos fsicos;
auxiliar os estudantes a aprenderem sobre o mundo natural, vendo e interagindo com os modelos cient cos
subjacentes que n~ao poderiam ser inferidos atraves da
observac~ao direta;
acentuar a formaca~o dos conceitos e promover a mudanca conceitual.
Diante de um quadro t~ao otimista sobre as possibilidades educacionais das simulac~oes no ensino da Ci^encia,
faz-se necessario questionarem-se quais as limitac~oes existentes para a consecuc~ao delas. Ha de se observar, certamente, que por tras de todo este decantado otimismo
ha uma linha de argumentac~ao a ser devidamente examinada em sua mais fundamental base de sustentac~ao.
Cumpre-se analisar n~ao apenas as alegadas vantagens
educacionais; mas, igualmente, as bases epistemologicas
das simulac~oes computacionais que d~ao sustento aos
prodigiosos benefcios que elas poderiam trazer para o
ensino, no dizer de seus mais ardorosos defensores.
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Ha de se observar, sobretudo, que enquanto muitos
educadores conferem as simulac~oes poderes educacionais quase miraculosos, outros tantos continuam
ainda avessos as mais simples introduc~oes da Informatica no ensino da Ci^encia. Entre a euforia e
o p^anico existe, portanto, todo um campo de argumentac~oes a ser devidamente explorado e criteriosamente examinado com o necessario rigor analtico.
III

Limita
c~
oes

das

simula
co
~es

computacionais no ensino da
F
sica

Uma grande ^enfase e dada comumente ao fato de que
novas tecnologias educacionais, tais como as simulac~oes
computacionais, possibilitaram uma mudanca radical
no modo de se ensinar a Fsica. Em muitos aspectos, essa mudanca equivale a quebra de um antigo
paradigma educacional baseado em aulas expositivas e
laboratorios tradicionais. Pouca refer^encia e feita, entretanto, aos perigos que uma tal mudanca educacional
pode, igualmente, trazer consigo. O excesso de entusiasmo acerca das novas tecnologias pode obscurecer
o fato de que, com o seu uso, alguns conhecimentos
e habilidades importantes estejam sendo inadvertidamente perdidos (Miro-Julia, 2001). Ha um grande risco
implcito na adoc~ao acrtica das simulac~oes no ensino da
Fsica, pois elas apresentam certas desvantagens, algumas vezes negligenciadas. Seria primordial notar-se que
um sistema real e frequentemente muito complexo e as
simulac~oes que o descrevem s~ao sempre baseadas em
modelos que cont^em, necessariamente, simpli caco~es e
aproximac~oes da realidade. Uma tal modelagem de um
sistema fsico e crucial para que as simulac~oes construdas possam constituir-se em boas aproximac~oes da
realidade (Bergqvist, 2000). Existe uma diferenca signi cativa entre o ato de experienciar-se um fen^omeno
atraves de um experimento real e de uma simulac~ao
computacional. Se tal diferenca n~ao for percebida, as
simulac~oes podem, por vezes, comunicar concepc~oes do
fen^omeno opostas aquelas que o educador pretendia veicular com o seu uso, como a pesquisa educacional tem
mostrado (Verbic, 1996).
As modernas tecnicas computacionais t^em tornado as representac~oes visuais e simulaco~es computacionais faceis e verdadeiramente espetaculares. Ao
mesmo tempo, contudo, elas t^em criado uma tend^encia
perigosa de um uso exagerado de animac~oes e simulac~oes considerando-as como alternativas aos experimentos reais, como se tivessem o mesmo status epistemologico e educacional. Destacando a import^ancia
do realismo e trabalhando com estudantes de Engenharia num laboratorio assistido por computador, Edward (1997) observou que as simulac~oes mostravamse menos efetivas do que os experimentos reais. A
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necessidade, entretanto, de um certo realismo nas simulac~oes n~ao e tarefa simples como possa parecer a
primeira vista. Pressupostos contidos nas necessarias
simpli cac~oes que fundamentam os modelos, nos quais
as simulac~oes est~ao baseadas, passam frequentemente
desapercebidos pelos estudantes e mesmo por muitos
professores.
 verdade que uma boa simulac~ao pode comunicar
E
melhor do que imagens estaticas, ou mesmo do que
uma sequ^encia delas, ideias sobre movimentos e processos em geral. Nisso se fundamenta, basicamente, a
decantada superioridade das representac~oes computacionais aquelas contidas nos livros didaticos. Inferirse da, entretanto, que as simulac~oes seriam ao menos
equiparaveis aos experimentos reais, constitui-se em um
 preciso estar em alerta para o
enorme equvoco. E
fato de que essa arma poderosa pode servir, paradoxalmente, tambem, para comunicar imagens distorcidas da
realidade com e ci^encia igualmente maior do que a das
guras estaticas. Uma animac~ao n~ao e, jamais, uma
copia el do real. Toda animac~ao, toda simulac~ao esta
baseada em uma modelagem do real. Se essa modelagem n~ao estiver clara para professores e educandos,
se os limites de validade do modelo n~ao forem tornados
explcitos, os danos potenciais que podem ser causados
por tais simulac~oes s~ao enormes. Tais danos tornarse-~ao ainda maiores se o modelo contiver erros grosseiros. A nossa propria experi^encia educacional nos
tem mostrado varios casos nos quais estudantes, por
vezes talentosos, t^em sido ludibriados pela beleza e pelo
fascnio da realidade virtual em certas simulac~oes. Em
um caso, por exemplo, pudemos observar o encanto de
um estudante com uma simulac~ao computacional que
representava um tubo de raios catodicos. Ao serem injetados diferentes par^ametros de tens~ao no sistema, podiam ser observadas belssimas imagens do brilho das
ampolas. Nosso estudante, fascinado, a rmou: \Isso e
certamente melhor, mais barato e mais facil de manipular do que um experimento real. Podemos ver, com
clareza, todos os efeitos provocados pela variac~ao da
tens~ao eletrica no tubo. Alem disso, a simulac~ao torna
evidente que os raios catodicos recebem tal nome pois
emanam diretamente do catodo".
Apesar de compartilharmos com o nosso estudante
a impress~ao de encanto sobre a beleza das imagens, camos at^onitos com o `conhecimento' que ele havia inferido daquela bela, porem infeliz, simulac~ao. A semelhanca com o real extinguia-se na beleza do fen^omeno
exibido. Por mais que variassemos os par^ametros referentes a tens~ao eletrica na simulac~ao em causa, ela jamais exibia qualquer espaco escuro, dentro do tubo, que
interrompesse a trilha dos raios catodicos. Naquela realidade virtual, n~ao existia o espaco escuro de Crookes,
lugar principal da formac~ao de plasma e origem dos
raios catodicos no experimento real. Outros espacos
escuros mais sutis, como o de Aston, evidentemente,
tambem n~ao eram exibidos. Perguntamos ao nosso es-
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tudante: mas onde est~ao os espacos escuros? N~ao ha
uma forma de variar a tens~ao para que eles aparecam?
A resposta foi: `Ja tentei, eles n~ao aparecem. Mas,
isso e so um detalhe sem grande import^ancia. Mais
importante, para mim, e o aspecto realstico desta simulac~ao com que pudemos fazer o aluno ver que os raios
catodicos se originam de fato no catodo '. Chocados
com aquela impress~ao, zemos ver ao nosso estudante
que aquela n~ao era absolutamente uma quest~ao menor;
mas, ao contrario, uma quest~ao crucial na compreens~ao
do fen^omeno. As regi~oes escuras, contidas na direca~o
dos raios catodicos, eram, na realidade, as fontes principais de emanac~ao daqueles raios e n~ao o catodo em si
mesmo como mostravam aquelas belas imagens da simulac~ao. Em outras palavras, o aspecto visual era encantador; mas a simulac~ao havia sido construda com
base em um modelo com simpli cac~oes exageradas, ou
melhor, com graves equvocos. E a residia o seu maior
perigo e aparente aspecto real. Havia um modelo subjacente a simulac~ao e este n~ao estava claro para o estudante que tomava, assim, os equvocos veiculados por
uma tal simulac~ao como os aspectos demonstrativos de
um fen^omeno real. Em outras ocasi~oes, pudemos observar diferentes exemplos de simulac~oes igualmente belas
 difcil avaliar o seu potene n~ao menos equivocadas. E
cial destrutivo sobre a mente desavisada de um possvel
aprendiz. Projeteis que eram lancados a dist^ancias variadas, com a^ngulos de tiros diversos, eram visualizados
em simulac~oes nas quais se podia sempre perceber o
aspecto parabolico das trajetorias. Alcances que podiam ser checados contra uma teoria elementar ja conhecida em nvel medio. Nosso estudante, encantado,
a rmou: \Veja, podemos fazer o estudante testar varios
par^ametros, obter os alcances e comparar com a teoria
ensinada. Ele vai ver, com os proprios olhos, que a
teoria funciona, mesmo. Que a teoria e real ". Para
dar ^enfase a sua a rmac~ao, colocou alguns par^ametros
no seu `magico' software, obtendo quase que instantaneamente o tracado de uma bela parabola e o valor
numerico do alcance: 300 Km. Disse o nosso estudante,
\veja, professor, n~ao e lindo? N~ao tem quem n~ao entenda. O computador faz magicas e torna tudo mais
facil. Pode checar com as formulas; o alcance da mesmo
300 km ". Mais uma vez, camos at^onitos com o injusti cado fascnio daquele outro estudante com aquelas
equivocadas modelagens e objetamos:
- Mas, ja lhe ocorreu que isto pode estar completamente errado?
Como assim, professor? O senhor esta dizendo que
o computador errou? Pode checar com as equac~oes. Eu
ja z isso para esses valores; da certo!
- Da certo, como?
Da certo! Da certo! O resultado do computador e
o mesmo da teoria.
E o que e que isso prova?
Ora, prova que esta certo, que o experimento real
da isso mesmo, nem precisa fazer.
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Pois, faca. O resultado esta errado.
Como assim, professor? N~ao estou entendendo. O
senhor quer dizer que as equac~oes tambem est~ao erradas?
- N~ao e que estejam erradas. Elas simplesmente t^em
contextos de validade. O modelo tem que ser razoavel
com a natureza. E essas equac~oes que voc^e usou parecem estar subjacentes a esta linda simulac~ao, a qual,
portanto, tambem passa a ter o mesmo contexto de
validade. Esta teoria, como toda teoria, e construda
baseada em pressupostos simpli cadores da realidade.
300 Km e uma dist^ancia enorme para ser atingida por
um tiro na superfcie da Terra. Para esta dist^ancia, o
projetil tem que subir muito e em alta velocidade. Alem
disso, a curvatura da Terra n~ao podera ser ignorada assim como a resist^encia do ar e a variac~ao da acelerac~ao
da gravidade, como esse modelo simples ignorou. Para
levar em conta todos esses fatores complicadores, que
nesse caso n~ao poder~ao ser ignorados, teremos que utilizar equac~oes diferenciais muito mais complexas que
essas equac~oes que voc^e escreveu a.
- Quer dizer, ent~ao, que essas equac~oes n~ao valem
para este caso?
- Exatamente. Elas so valem para um mundo simpli cado de projeteis mais lentos, que n~ao sobem muito
e nem v~ao muito longe.
- Mas... e como ca o computador? Ele e de ultima
gerac~ao e o software foi feito usando a ultima vers~ao do
Director ; usando, alem disso, imagens feitas na ultima
vers~ao do 3-D Studio.
- E da? Esta errado, mesmo assim. Veja la, essa
maquina n~ao pensa, apenas calcula sequencialmente, e
a toda velocidade, o que voc^e mandar. E, convenhamos,
ja e muito. Mas, n~ao e demais! Nem ela, nem esses
softwares com nomes pomposos em ingl^es, nem a simulac~ao que resultou disso tudo sabem Fsica nenhuma.
A Fsica estava na mente de quem fez o programa e
o autor equivocou-se, apesar de haver produzido um
belo espetaculo visual. O valor de qualquer simulaca~o
esta condicionado ao modelo, a teoria fsica utilizada
em sua construc~ao. Tanto a teoria como evidentemente
o software, que esta baseado nela, tem contextos de

validade que dependem dos pressupostos utilizados. E
inegavel que as imagens exibidas parecem com as de um
lme, parecem com o real; mas apenas parecem. Ignorar os pressupostos embutidos e guiar-se pelo fascnio
das apar^encias ilusorias e como confundir uma tomada
de corrente com o focinho de um porco: ambos s~ao redondos e t^em dois buraquinhos; mas voc^e n~ao pode ligar
esse seu computador no focinho de um porco, pode?
Portanto, cuidado com as apar^encias!
- Risos... .
As cenas acima relatadas seriam c^omicas, se antes
n~ao fossem tragicas. Confundir-se o virtual com o real,
movido pelas apar^encias ilusorias, e um terrvel perigo
educacional e epistemologico. Muitas situac~oes semelhantes as acima descritas poderiam ser igualmente
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mencionadas; mas n~ao ser~ao relatadas neste breve artigo. Retomemos, em seu lugar, as considerac~oes mais
gerais a respeito das limitac~oes das simulac~oes computacionais. Como alerta Vedelsby (1996), reportandose ao uso educacional das simulac~oes, os modelos, as
simpli cac~oes e as idealizac~oes constituem partes muito
importantes bem como ferramentas fundamentais em
nossa descric~ao do complexo mundo fsico em que vivemos. Um bom modelo em Fsica e simples e capaz de
fazer boas predic~oes. Ele descreve e explica as partes
principais dos fen^omenos com os quais esta relacionado
e para os quais foi desenvolvido e e a mais importante ferramenta na compreens~ao dos resultados dos futuros experimentos. Desta forma, uma parte crucial da
aprendizagem da Fsica e fazer com que os nossos estudantes compreendam e apreciem o conceito de um modelo, o que eles signi cam, para que foram construdos,
seus pressupostos simpli cadores e seus limitados contextos de validade. Resistores e l^ampadas incandescentes, por exemplo, s~ao elementos comuns em circuitos eletricos e em simulac~oes computacionais de circuitos eletricos elementares em um nvel introdutorio.
Frequentemente e de forma bastante simpli cada, resistores e l^ampadas s~ao assumidos como tendo, ambos,
um comportamento linear, embora a l^ampada, certamente, n~ao o tenha, o que pode tornar-se obvio mesmo
quando os mais simples experimentos reais sejam realizados. Em simulac~oes, entretanto, l^ampadas s~ao vistas
frequentemente variando o seu brilho como ilustraco~es
fascinantes da lei de Ohm. Seria de questionar-se se
a aplicac~ao da lei de Ohm para um componente n~ao
linear, como uma l^ampada, n~ao seria algo um tanto peculiar ou mesmo um modo desnecessario de tratarem-se
os fundamentos da Fsica. Seria de se perguntar o que
um estudante teria a aprender de um tipo de simulac~ao como esta. Seria isso uma boa Fsica ou seria isso
mesmo Fsica?
Para muitos estudantes, a Fsica e apenas um amontoado de formulas usadas para resolver problemas. E
a resoluc~ao de problemas consiste apenas em escolher as equac~oes apropriadas, substituir os numeros
e calcular as incognitas. Mas, como lembra Schecker
(2001), os fsicos acreditam, com justa raz~ao, que o
poder da Fsica consiste em descrever uma grande
variedade de fen^omenos com um conjunto muito limitado de leis e princpios fundamentais. Os estudantes, frequentemente, n~ao percebem a distinc~ao entre as poderosas ferramentas da Fsica, seus conceitos,
princpios e leis fundamentais e os truques, os casos especiais nos quais, por exemplo, certas func~oes apropriadas descrevem formas especiais de movimento. Desta
forma, leis fundamentais como as de Newton s~ao, comumente, consideradas por estudantes como tendo o
mesmo status de outras equac~oes bem mais espec cas
como S = 1=2 gt2 , valida apenas para a queda livre
dos corpos. Uma das raz~oes para esta confus~ao e que
o ensino da Fsica, frequentemente, da muita atenc~ao
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aos truques mencionados, deixando de lado as quest~oes
mais fundamentais como a modelagem dos fen^omenos
fsicos que signi ca a aplicac~ao das leis e dos conceitos
fundamentais na construc~ao de teorias com validades
mais espec cas. Por isso, na elaborac~ao de simulac~oes computacionais, uma atenc~ao especial deveria ser
lancada a modelagem que lhe da suporte. Ao construir
tais modelos, e necessario considerarem-se criticamente
quais as caractersticas do sistema modelado que poderiam ser negligenciadas e quais aquelas que deveriam
ser includas no modelo. Em qualquer caso, o valor educacional de uma simulac~ao dependera do fato de ela
poder vir a representar para o estudante um papel de
auxiliar heurstico e n~ao apenas cumprir um papel algortmico ou meramente ilustrativo (Hartel, 1997).
Muitos estudantes tendem a ver os programas computacionais que utilizam na aprendizagem da Fsica
com poderes quase magicos e como verdadeiras caixaspretas. Isso ocorre porque as simulac~oes, por exemplo, s~ao frequentemente construdas com base em pressupostos ocultos para o estudante; e muitos desses
pressupostos s~ao ultra-simpli cados, ou mesmo questionaveis. Dessa forma, tem-se arguido que experi^encias
educacionais com simulac~oes, muitas vezes, n~ao servem
de `fermento' para o pensamento, como pretendido.
Servem, sim, para embota-lo (Oppenheimer, 1997).
Elaboradas com uma tal caracterstica, as simulac~oes
n~ao podem ser facilmente avaliadas quanto aos seus
domnios de validade e ao seu grau de representatividade em relac~ao a realidade (Funke, 1998). Serios
problemas poder~ao ocorrer se uma simulac~ao utilizada
carregar imprecis~oes, pois os estudantes podem mesmo
nunca vir a perceber a sua aus^encia de compreens~ao da
situac~ao real em causa (Russel, 2001). Um outro problema e que o crescente uso da Informatica tem levado
alguns professores a utilizarem simulac~oes ate mesmo
para atividades que, de um modo mais sensato, n~ao
seriam absolutamente necessarias.
 preciso ter-se em mente que o ponto de parE
tida de toda simulac~ao e a imitac~ao de aspectos espec cos da realidade, isto signi cando que, por mais
atraente que uma simulac~ao possa parecer, ela estara
sempre seguindo um modelo matematico desenvolvido
para descrever a natureza, e este modelo podera ser
uma boa imitac~ao ou, por outras vezes, um aut^entico
absurdo. Uma simulac~ao pode t~ao somente imitar determinados aspectos da realidade, mas nunca a sua total complexidade. Uma simulac~ao, por isso, nunca pode
provar coisa alguma. O experimento real sera sempre o
ultimo juiz.
Tomem-se, por exemplo, as modelagens t~ao comuns de sistemas at^omicos. Como um computador
tem uma memoria nita, mesmo que gigantesca, as simulac~oes, para serem factveis, s~ao realizadas com sistemas que, tipicamente, consideram a exist^encia de 102
a 106 atomos, enquanto um sistema real tem algo da
ordem de 1022 atomos. Por isso, extrapolac~oes n~ao tri-
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viais para sistemas bem maiores s~ao sempre requeridas
(Bergqvist, 2000).
Embora sejam os experimentos reais os indispensaveis juzes e a base para a construc~ao do conhecimento, eles s~ao, por vezes, altamente complexos e de
difcil realizac~ao e compreens~ao. A complexidade de
uma simulac~ao, por outro lado, pode convenientemente
ser adequada as necessidades reais dos estudantes e da
situac~ao de aprendizagem pretendida. Na impossibilidade da comparac~ao com o real, a discuss~ao da construc~ao do modelo torna-se ainda mais importante e essencial.
A necessidade de uma discuss~ao mais profunda
sobre o uso conjunto de experimentos reais, sobre
simulac~oes computacionais e abordagens teoricas foi
tratada, por exemplo, por Grosu (1996), no caso espec co do estudo de um p^endulo c^onico.
Crticos mais severos da utilizac~ao irre etida da Informatica na Educac~ao t^em chamado a atenc~ao para o
fato de que as simulac~oes computacionais parecem limitar a possibilidade de os estudantes serem confrontados com a riqueza heurstica da experi^encia dos erros
experimentais e, assim, da tentativa de resolverem problemas da vida real (Kimbrough, 2000). T^em, igualmente, assinalado, de ha muito, que os resultados nas
simulac~oes tendem a ser predeterminados, em lugar
de estarem abertos a pesquisa mais especulativa e aos
raciocnios mais abertos (Prosser & Tamir, 1990). A
ideia central seria, portanto, pensar com a mente e calcular com o computador (Trampus & Velenje, 1996).
Outros crticos mais otimistas com as possibilidades
da Informatica na Educac~ao t^em apontado que um problema geral no ensino da Fsica tem sido o uso precoce de smbolos e metodos matematicos que atuam
como uma barreira de entrada para muitos estudantes,
conduzindo-os a uma experi^encia de insucessos e resignac~ao. Certo e que as simulac~oes computacionais
oferecem o mesmo grau de exatid~ao daquelas matematizac~oes. Contudo, a linguagem utilizada de gra cos
animados parece mais diretamente acessvel a maioria
dos estudantes. As soluc~oes apresentadas em tal linguagem podem atuar como uma etapa intermediaria
em direc~ao a abstrac~ao; mas apenas intermediaria. Elas
permitem tratar um grande conjunto de problemas que
pareceriam inacessveis por metodos matematicos tradicionais. Aquilo que pode ser aprendido parece, assim,
ser ampliado de um modo mais suave sem a experi^encia
t~ao frequente do erro e da ansiedade causada pela busca
das soluc~oes. Mas parte desta ansiedade comp~oe um esforco heurstico que as simulac~oes n~ao incorporam. Assim, os entusiastas que tomam as simulac~oes como uma
panaceia para o ensino e a aprendizagem da resoluca~o
de problemas parecem n~ao atentarem devidamente para
a natureza da aprendizagem humana. As idas e vindas
dos raciocnios exploratorios, os erros experimentais, as
vacilac~oes das situac~oes reais; tudo isso, que e economizado em nome de uma didatica da informac~ao a ser
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veiculada, carrega latente um problema central, pois
muito do que nos aprendemos na vida real e, tambem,
sobre o como aprendemos e n~ao apenas sobre o que
aprendemos.
Uma quest~ao igualmente disputada tem sido a da
propalada capacidade de um ensino assistido por computador ser um tipo de educac~ao que atenda as necessidades do indivduo. Contudo, se o computador for
introduzido nas escolas sem que haja mudancas estruturais nos metodos de ensino, no treinamento e nas expectativas dos professores e na propria estrutura administrativa da escola, o poder educacional dessas maquinas
sera bastante reduzido. Computadores podem ser usados para melhorar a produtividade, para ensinar habilidades basicas que envolvam pratica, para fornecer
alternativas aos livros didaticos e para deixar os professores mais livres e, assim, poderem ensinar aos seus estudantes a resolverem problemas espec cos. Contudo,
computadores n~ao devem ser usados apenas para automatizar, ou mesmo, ampli car os erros do passado e
 preciso observar que o computador pode
do presente. E
tanto encorajar brilhantes praticas de estudo quanto
outras bem menos re etidas (Oppenheimer, 1997).
Defensores mais otimistas do uso das simulac~oes na
educac~ao t^em creditado a elas um potencial de atuarem
decisivamente na mudanca conceitual (Snir, 1988; Sassi,
1996). Cabe, entretanto, notar que nem a realizac~ao
de experimentos reais pode garantir qualquer mudanca
conceitual, tal a riqueza das interpretac~oes possveis de
variados aspectos da realidade. No caso do uso de simulac~oes, as restric~oes s~ao ainda maiores, pois elas est~ao
baseadas, como ja apontado, em modelos que cont^em
necessarios pressupostos que simpli cam a realidade, e
o funcionamento do software e proporcionado por um
banco de dados que pode ser grande; mas que, apesar
disso, e limitado e n~ao in nito.
O potencial do computador em personalizar o ensino da Fsica foi estudado por Yeo et al. (1998) observando as interac~oes de estudantes com uma simulac~ao
de movimento de projeteis. Eles registraram em vdeo
que quando os estudantes eram deixados a sos com o
computador, suas interac~oes com o conteudo do programa eram limitadas e que eles moviam-se, prematuramente, para as proximas telas ou gra cos. Quando
os pesquisadores pediram aos estudantes para explicarem as suas observac~oes, dois pontos caram evidentes: eles mantinham as suas concepc~oes alternativas sobre o movimento dos projeteis e apenas seguindo
as sugest~oes dos pesquisadores notaram e tentaram interpretar aspectos mais abstratos do programa. Sem
a intervenc~ao de um professor, os estudantes n~ao se
engajavam cognitivamente em um nvel profundo, nem
sempre liam nem seguiam todas as instruc~oes, nem relacionavam os gra cos ao texto. Benito e Ferrn (1996),
por sua vez, pesquisaram onde estavam focalizadas as
mentes de professores e de estudantes, ao lidarem com
simulac~oes no ensino da Fsica. Suas conclus~oes s~ao se-
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melhantes as de Yeo et al. acima mencionadas, tendo os
autores concludo ainda que apenas professores podem
explicar ideias e transmitirem certas vis~oes da realidade
fsica, criticamente.
Parece n~ao haver duvida de que a aprendizagem que
va alem da pura memorizac~ao deve estar baseada em
atividades nas quais o aprendiz se envolva cognitivamente. O conhecimento n~ao pode ser simplesmente implementado ou transferido, ele precisa ser construdo e
reconstrudo para ter qualquer efeito duradouro. N~ao
existe duvida de que a aprendizagem na interac~ao com
seres humanos, com um professor real, e uma necessidade indispensavel em muitos casos. Simulaco~es podem
ser ricas em imagens e em calculos; mas s~ao pobres em
sua dimens~ao social (Funke, 1998).
IV

Conclus~
oes

Do amplo quadro de argumentac~oes acima tracado,
podem-se confrontar as muitas vantagens atribudas
para as simulac~oes computacionais no ensino da Fsica
com as n~ao menos numerosas limitac~oes, igualmente
 imprescindvel que n~ao se deixe de conapontadas. E
siderar os dois lados da quest~ao: as vantagens e as
limitac~oes de um tal uso.
Por mais encantadoras que possam parecer as simulac~oes computacionais, com suas cores, movimentos e
sons, e preciso levar em conta que elas n~ao s~ao, provavelmente, a via de acesso principal para os raciocnios n~ao
verbais. Os movimentos corporais, o tato, a manipulac~ao de objetos reais, a construc~ao de relacionamentos no mundo fsico est~ao tambem entre os seus principais fundamentos. O problema e que, na Educac~ao
tradicional, os sentidos t^em desempenhado um papel
secundario apos o jardim da inf^ancia (Healy, 1999).
Apesar de todas as crticas, entretanto, ha de
admitir-se que boas simulac~oes, criteriosamente produzidas, existem e que os professores guardam uma expectativa muito grande do potencial de suas utilizac~oes.
 preciso que que bem claro que a argumentac~ao leE
vantada neste artigo n~ao deve levar a conclus~ao de que
os seus autores advogam o abandono da Informatica
Educacional, mas apenas que apontam para a necessidade de uma utilizac~ao da mesma mais re etida, equilibrada e nunca exclusiva. O ato educativo e por demais complexo para que o pro ssional da educaca~o em
Fsica possa optar por um unico recurso pedagogico. O
ato educativo deveria, ao contrario, ser focalizado de
uma forma holstica em multiplas possibilidades trazidas pela realidade concreta, pela interac~ao humana e,
tambem, pelas simulac~oes. Computadores podem ser
excelentes coadjuvantes, mas n~ao s~ao bons substitutos
da experi^encia com o mundo real (Burg & Cleland,
 preciso ter em conta que a educac~ao n~ao e
2001). E
algo que envolve apenas a informac~ao. Educar consiste, igualmente, em fazer as pessoas pensarem sobre
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a informac~ao e a re etirem criticamente. A Educac~ao
vista de uma forma holstica, lida com a compreens~ao,
 preciso escom o conhecimento e com a sabedoria. E
timular as mentes dos nossos estudantes e n~ao apenas abarrota-las de informac~oes, de imagens enlatadas.
Mario Schemberg costumava dizer que por vezes o volume das informac~oes coletadas abafa a luz do pensamento crtico. Em uma epoca na qual a Informatica na
Educac~ao parece algo quase inquestionavel, e preciso
lembrar sempre desta mensagem ou mesmo resgatar
as palavras ainda mais antigas de T.S. Eliot (1962, p.
107):
\Onde esta a sabedoria que perdemos com o conhecimento?
Onde esta o conhecimento que perdemos com a informac~ao? "
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